Sprekers, voorzitters en cursuscommissieleden

Prijzen, locatie en inschrijven

Contactgegevens

Sprekers, voorzitters en commissieleden
• prof. dr. W.P. Achterberg, specialist ouderengeneeskunde, LUMC / Topaz, Leiden
• A.T.M. Asberg, Lid Raad van Bestuur Marente, Voorhout
• prof. dr. G.J. Blauw, internist-ouderengeneeskunde, LUMC / MCH-Bronovo, Den Haag
• drs. S.C.E. van Blijswijk, huisarts, LUMC
• dr. S.C. Bruggink, huisarts, LUMC
• prof. dr. N.H. Chavannes, huisarts, LUMC
• dr. V.G.M. Chel, specialist ouderengeneeskunde, LUMC / Topaz, Katwijk
• prof. dr. J.J.M. van Delden, specialist ouderengeneeskunde, UMC Utrecht
• prof. dr. J.G. van Dijk, neuroloog, LUMC
• dr. D. Dohmen, technisch geneeskundige, FocusCura, Driebergen-Rijsenburg
• dr. J.A.H. Eekhof, huisarts, LUMC
• prof. mr. dr. D.P. Engberts, jurist en ethicus, LUMC
• prof. dr. R.J. van der Gaag, emeritus hoogleraar Psychiatrie, Radboudumc
• T. Gentry, senior beleidsadviseur gezondheid, Age UK, Londen, Verenigd Koninkrijk
• drs. M.J.H.E. Gijsberts, specialist ouderengeneeskunde, VUmc
• prof. dr. J. Gussekloo, huisarts, LUMC
• dr. V.T. van Hees, eScience onderzoeker, Netherlands eScience Center, Amsterdam
• dr. N.S. Hekster, mathematicus, Healthcare & LifeSciences IBM Benelux, Amsterdam
• F.G.G. van Hellenberg Hubar, MSc, ingenieur, WOLK Company, Den Haag
• M.B. Hogestyn, MSc, ingenieur, WOLK Company, Den Haag
• dr. G.E. Jacobs, onderzoeker, Centre for Human Drug Research, Leiden / psychiater, VUmc
• drs. A.L.R. de Jongh MM MBA-H, voorzitter Raad van Bestuur Topaz, Leiden
• drs. M.S. Klapwijk, specialist ouderengeneeskunde, Marente, Oegstgeest
•	prof. dr. R.T.C.M. Koopmans, specialist ouderengeneeskunde, Radboudumc /
Stichting De Waalboog, Nijmegen
• drs. M. Koster, senior medisch adviseur, Zilveren Kruis Achmea, Amersfoort
• prof. dr. ir. B.J.A. Kröse, natuurkundige, Universiteit van Amsterdam
• dr. A.M. Lagaay, internist-ouderengeneeskunde, VUmc
• dr. B.L. van Leeuwen, chirurg, UMCG
• dr. M. Matters, Philips Research, Eindhoven
• M. van Meggelen, MSc, Philips Healthcare Benelux, Amsterdam
• prof. dr. J.P.J. Slaets, Leyden Academy on Vitality and Ageing, Leiden
• drs. F. Tokhi, huisarts, Zoetermeer
• drs. E.M. Verkuil, huisarts, Den Haag
• drs. G. Willemsen, internist-ouderengeneeskunde, MCH-Bronovo, Den Haag
• dr. A.W. Wind, huisarts, LUMC

Prijs
Deelname beide dagen:
Artsen in opleiding tot specialist,
verpleegkundig specialisten en
physician assistants:
Deelname één dag:
Deelname één dag artsen in opleiding
tot specialist, verpleegkundig
specialisten en physician assistants:

Contactgegevens
Leids Universitair Medisch Centrum
Boerhaave Nascholing
Postbus 9600, Postzone V0-P
2300 RC Leiden

www.boerhaavenascholing.nl

3 450,-

3 225,3 325,-

3 170,-

Locatie
Stadsgehoorzaal, Aalmarktzaal,
Breestraat 60, 2311 CS Leiden

T 071 526 8500
F 071 526 8255
E boerhaavenascholing@lumc.nl
www.boerhaavenascholing.nl

28 en 29 september 2016 | Stadsgehoorzaal Leiden

volg ons @ Boerhaave_LUMC

Inschrijven
Inschrijven en betalen kan via onze website:
www.boerhaavenascholing.nl. Voor (annulerings)voorwaarden zie ook de website.
Het maximum aantal deelnemers is 300.

Over Boerhaave Nascholing

Voor uw agenda

Het Leids Universitair Medisch Centrum
verzorgt met Boerhaave Nascholing ruim 200,
veelal geaccrediteerde, postacademische
activiteiten per jaar. De nascholing richt zich
op verschillende doelgroepen: huisartsen,
specialisten ouderengeneeskunde, overige
medisch specialisten, (medisch) wetenschappelijk onderzoekers, artsen in opleiding tot
specialist (AIOS) en promovendi.
Ook organiseert het LUMC nascholing voor
verpleegkundigen en medisch ondersteunende
beroepen. Kenmerkend voor onze nascholing
is dat nieuwe wetenschappelijke inzichten
worden gecombineerd met casuïstiek,
interactieve onderwijsmethoden en nieuwe
media (e-learning, stemkastjes).

2016
Cursus
15/09
Onder de gordel
19/09	Start Basisopleiding
echografie voor artsen
13/10
Neurologie
03/11
Screening: Zin of onzin?
08-09/12 Vorderingen en praktijk

Ontwikkelingen beschouwd vanuit
ziekenhuis, verpleeghuis en eerstelijn
www.boerhaavenascholing.nl

Uw adresgegevens zijn afkomstig van uw beroepsvereniging of
van IMS Health. Indien u geen prijs stelt op aankondigingen
van Boerhaave cursussen, kunt u een e-mailbericht sturen naar
boerhaavenascholing@lumc.nl, graag met vermelding van uw
specialisme. Adreswijzigingen kunt u naar hetzelfde e-mailadres
sturen en naar uw beroepsvereniging, c.q. IMS Health.

www.boerhaavenascholing.nl

Inhoud, doelgroepen en cursuscommissie
Inhoud
Op 28 en 29 september zullen op feestelijke
wijze de eerste Leidse Ouderengeneeskunde
Dagen geïntroduceerd worden in de
Stadsgehoorzaal Leiden.
In deze interactieve nascholing worden
ontwikkelingen beschouwd vanuit zowel
ziekenhuis, verpleeghuis als eerstelijn, waarbij
veel nadruk komt te liggen op onderwerpen
waar het in de samenwerking ‘schuurt’.
Thema’s die dit jaar aan de orde komen zijn:
•	kleine kwalen bij ouderen (alle deelnemers
ontvangen het recent verschenen boek
‘Kleine kwalen en alledaagse klachten bij
ouderen’);
•	de nieuwe zorg voor de oudere mens
(met belangrijke high tech ontwikkelingen);
•	mobiliteit;
•	kwetsbaarheid (wat te doen met de ‘mer à
boire’ aan meetlijsten?);
•	f armacotherapie (met een evidence update
van veelgebruikte geneesmiddelen);
•	en goede zorg in de laatste levensjaren.
De eerste nascholingsdag zal afgesloten
worden met een indrukwekkend theaterstuk
(en netwerkborrel) in de op loopafstand
gelegen Leidse Schouwburg.
De Leidse Ouderengeneeskunde Dagen zijn tot
stand gekomen door samenwerking van de
Leyden Academy on Vitality and Ageing, de
afdeling Ouderengeneeskunde van het LUMC,
de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde van het LUMC, zorgorganisaties Topaz
en Marente en Boerhaave Nascholing. Met deze
samenwerking is een belangrijke synergie
bereikt in ouderengeneeskundige nascholing

door het samenvoegen van de bekende
Boerhaavescholingen ‘eerstelijns ouderen
geneeskunde’ en ‘vorderingen in het
specialisme ouderengeneeskunde’ en de grote
Topaz-(voorheen Mariënhaven)symposia, tot
één toonaangevende scholing op het gebied
van de ouderengeneeskunde, voor alle op dit
gebied werkende huisartsen en specialisten.
De Leidse Ouderengeneeskunde Dagen zullen
jaarlijks terugkomen.

Doelgroepen
De cursus is bestemd voor huisartsen,
specialisten ouderengeneeskunde, klinisch
geriaters, internisten, artsen in opleiding,
verpleegkundig specialisten en physician
assistants.

Cursuscommissie
prof. dr. W.P. Achterberg, prof. dr. G.J. Blauw,
dr. V.G.M. Chel, prof. dr. J. Gussekloo,
drs. M.S. Klapwijk, prof. dr. J.P.J. Slaets en
dr. A.W. Wind.

Programma

Programma

WOENSDAG 28 SEPTEMBER 2016

	
DE NIEUWE ZORG VOOR DE OUDERE MENS

09.30	Registratie en koffie

Voorzitter: Gerard Jan Blauw

	
Voorzitter: Jacobijn Gussekloo

09.55 Opening en inleiding
	Lia de Jongh
MOBILITEIT

10.05

 igh tech valpreventie: over praktische
H
apps en accelerometers
	Vincent van Hees
10.30 Orthostatische hypotensie bij ouderen:
meten en weten
	Gert van Dijk
10.55	
Vallen door een andere bril bekeken
	Gijs Willemsen
11.15	
Intermezzo: live demonstratie project
WOLK (airbag heupbeschermer,
ontwikkeld i.s.m. TUD en LUMC)
	Filippo van Hellenberg Hubar en
Mendes Hogestyn
11.25

Koffiepauze

Samenwerken aan digitaal platform
voor ouderen
	Marco Matters en Mark van Meggelen, onder
voorbehoud
14.25	
Zelfmanagement en e-health:
ook voor chronisch zieke ouderen?
Niels Chavannes
14.50 Domotica in de ouderenzorg: de huidige
stand van zaken
Daan Dohmen
14.00

 oortzetting diner met discussie in
V
groepen: het operationaliseren van
‘kwetsbaarheid’ in de praktijk
20.00 Plenaire terugkoppeling
en samenvatting
	Jacobijn Gussekloo
20.25 De breekbaarheid verbeeld
(poppenspel)
19.15

21.15

Accreditatie
ABC1 6 punten per dag
NIV
aangevraagd
NVKG aangevraagd
NAPA 6 punten per dag
VSR aangevraagd

www.boerhaavenascholing.nl

13.00 Lunchpauze
	

Afsluitende borrel

DONDERDAG 29 SEPTEMBER

Z ullen in de toekomst intelligente
computers het werk van artsen gaan
overnemen?
	Nicky Hekster
16.10 Sensoren, big data en actief ouder worden
	Ben Kröse
16.35 Leve de techniek, maar verliezen we de
patiënt niet uit het oog?
	Rutger Jan van der Gaag
15.45

Lunchpauze

	
GOEDE ZORG IN DE LAATSTE
LEVENSJAREN

Registratie en koffie
Voorzitter: Wilco Achterberg

V oorzitter: Joris Slaets
	
08.55 Opening en inleiding
	Anneke Asberg
BEHOUD VAN AUTONOMIE
 mgaan met ‘shared decision making’:
O
1 casus, 1 plan? Een interactieve
uitwerking van scenario’s
	Barbara van Leeuwen
09.05

13.25	
‘Do I look frail to you?!’ Older people
and the experience of ageing
	Tom Gentry
13.55 Wat is goede ouderenzorg?
	Joris Slaets
14.20	
Over goede zorg en het stoppen van
behandelen
	Mariska Koster
14.45 Pijn bij kanker
Spreker volgt

Voorzitter: Annet Wind
Theepauze

PHARMACOTHERAPIE

15.10

E en ‘evidence update’ van veelgebruikte
geneesmiddelen bij ouderen:
deel 1: haldol
Raymond Koopmans

15.40	
Aandacht voor relaties en zingeving
bij uitzichtloosheid
	Marie-José Gijsberts
16.05 Palliatieve zorg in de psychogeriatrie
	Maartje Klapwijk
16.30	
Euthanasie en dementie
	Dick Engberts
17.00 Beschouwing en afsluiting
	Wilco Achterberg

KWETSBAARHEID
10.00

12.15	
Skin tear
	Eva Verkuil
12.30	
Huisvrouwenduim
Fariba Tokhi
12.45 En- en ectropion
	Sophie van Blijswijk

11.55	
De kleine kwalen quiz
	Just Eekhof en Sjoerd Bruggink
12.30

08.30

Succesvolle reanimatie bij ouderen:
wat zeggen de cijfers?
Hans van Delden

	
KLEINE KWALEN IN DE
OUDERENGENEESKUNDE

15.15	
Theepauze

11.50	
Een val en dan direct door naar de
geriatrische revalidatie?!
	Wilco Achterberg
	
KLEINE KWALEN IN DE
OUDERENGENEESKUNDE

11.30

17.00	
Wat is kwetsbaarheid eigenlijk en
verstaan we er in de 0e, 1e en 2e lijn
hetzelfde onder?
	Gerard Jan Blauw
17.25 Het meten van kwetsbaarheid met
een ‘mer à boire’ aan meetlijsten
Jacobijn Gussekloo
17.50 Uitleg avondprogramma en werkwijze
discussiegroepen
	Annet Wind
 andeling door pittoresk Leiden
W
naar Leidse Schouwburg
18.30	
Diner in Leidse Schouwburg
18.00

www.boerhaavenascholing.nl

10.20	
Koffiepauze
10.50	
Een ‘evidence update’ van veelgebruikte
geneesmiddelen bij ouderen:
deel 2: antidepressiva
Gabriël Jacobs
11.10	
Een ‘evidence update’ van veelgebruikte
geneesmiddelen bij ouderen:
deel 3: cholesterolverlagers
Gooke Lagaay

www.boerhaavenascholing.nl

De tijden zijn inclusief discussie

